
  ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО 
 

 

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ мандат 2015 – 2019 г. 
 

1 

 

 
за периода 2015 – 2019 г. 

съгласно изискванията на чл.44, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация 
Приложение № 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кмет: Даниел Димитров Панов 
избран за кмет на община Велико Търново 

Решение на Общинска избирателна комисия № 400 от 29.10.2015 год. 
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Приоритет 1: Икономическо развитие и просперитет на община Велико Търново. 
 
 

Мерки за 
постигане на 
приоритетите 

Дейности  
за реализиране на 

мерките 

Задачи Срок Очаквани резултати / 
ефект 

Възмоен 
източник на 
финансиране 

Постигане на 
прогнозируемост в 
дейността на 
общинската 
администрация 

Укрепване на 
стратегическото 
планиране и 
програмиране. 

Годишен доклад на Общинския план за 
развитие 2014-2020 
 

2016,2018 превръщане на местните 
стратегически документи 
в ефективен механизъм 
за управление; 
планиране в дейностите 
на общината и устойчиви 
механизми за контрол на 
изпълнението 

 

  Разработване и актуализиране на 
секторни стратегии и планове за 
изпълнението за основните функциите на 
общината: 
за управление на общинското 
имущество; развитие и укрепване на 
административния капацитет; 
развитие на културата; разгръщане на 
социалните услуги и 
дейности;опазването на околната среда и 
рационалното използване на природните 
ресурси; устойчиво развитие на 
туризъм 

2016-2019 Ясна перспектива за 
приоритетите и 
възможност за обществен 
контрол 
Прогнозируемост на 
политиките; 
Облекчено привличане  
на инвеститори с 
потенциален интерес; 
Ограничаване на 
условията за 
корупционен натиск; 

Общински 
бюджет 

  Осигуряване участието на представители 
на общината в работни групи за 
изготвянето на проекти на нормативни 
актове и на стратегически и програмни 

2016-2019 Създаване на реални 
възможности за бъдещо 
проектно финансиране, 
съобразено с 
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документи, засягащи местното 
самоуправление с оглед планирането за 
програмен период 2014- 2020 г. 

потребностите на 
общината. 

  Усъвършенстване структурата на 
общинската администрация за местно 
икономическо развитие 
 

2016-2017 Дефинирани  функции и 
отговорности; ефективно 
функциониране на 
общинската 
администрация; 

Общински 
бюджет 

  Съобразяване на общинското 
многогодишно бюджетиране с 
заложените в ОПР и ОУП цели и 
приоритети; 

2016 Финансово осигуряване 
изпълнението на 
планираните дейности; 
прилагане а 
механизмите за 
ефективно управление и 
контрол в публичния 
сектор; 

 

Стимулиране на 
инвестиционната 
активност 

Разработване на ясен 
икономически обоснован 
инвестиционен профил на 
общината 

Анализ на ресурсите и потенциала и 
приоритизиране на възможностите 

2016 Условие за средносрочно 
планиране дейността на 
икономическите субекти 
в общината и 
ориентиране на 
потенциални 
инвеститори; 

Общински 
бюджет 

 Поетапно изработването 
на многослоен GIS модел 
на града, не само за 
целите на устройство на 
територията, но за анализ 
и управление на 
процесите  

Създаване на географска информационна 
система за обектите общинска 
собственост. Надграждане на 
съществуващата система 

2016-2017 Равнопоставеност на 
бъдещите инвеститори; 
бързо и оперативно 
предоставяне на 
подходящи терени; 

Трансгранично 
сътрудничество 

  Обособяване на общински зони с 
адекватна осигуреност на всички видове 
елементи на техническата 

2016-2019 Съкратени срокове за 
реализиране на 
инвестиционните 

Държавен 
бюджет/общин-
ски 
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инфраструктура, съобразно 
планираното развитие. 

намерения; създаване на 
атрактивна 
инвестиционна среда; 
планиране на общински 
средства за инвестиции; 

бюджет/еврофи-
нансиране 

 Ефективна система за  
маркетинг и 
популяризиране 
потенциала на Община 
Велико Търново 

Разработване на концепция за 
изграждане на привлекателен публичен 
образ на общината с конкретен план за 
действие. 

2017 Системно обвързани 
мерки и възможност за 
планиране на разходите; 

 

  Организиране на ефективна реклама за 
общината като перспективно място с 
добри условия за правене на успешен 
бизнес 

2016- 2019 Повишаване на общите 
икономически 
показатели за общината; 
повишаване на 
възможностите за 
реализация; 

 

Стимулиране на 
деловата 
активност 

Разширяване на 
контактите с чужди 
бизнес партньори и 
поддържане на действено 
международно 
сътрудничество: 
организиране и участие в 
бизнес форуми и срещи 

Подкрепа за участие на предприятия от 
общината в бизнес форуми и срещи с 
подкрепата на национални институции 

2016-2019 Оползотворяване на 
реални възможности за 
пазарна интервенция на 
местни производители; 

 

  Промотиране и представяне на местни 
производители при провеждане а 
международни форуми с национално 
участие / бизнес-делегации, 
представяния, дни на България и пр./ 

2016-2019 Оползотворяване на 
реални възможности за 
пазарна интервенция на 
местни производители; 

 

  Разработване на програма за обмен на 
визити с побратимените градове  и 
включване на представители на бизнеса с 
конкретни срещи и контакти. 

2016-2019 Проучени добри 
практики на партньорски 
региони и възможност за 
прилагането им; 
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конкретни делови 
контакти; 

  Определяне в структурата на общинската 
администрация с конкретни функции и 
отговорности, свързани с 
международното сътрудничество. 

2016  Ефективни 
международни контакти. 

 

Туризмът като 
фактор за 
икономическото 
развитие 
 

Разработване и прилагане 
на общинска стратегия за 
развитие на туризма и 
средносрочна програма за 
нейното изпълнение 

Разработване  на  цялостна  стратегия  за  
устойчиво развитие  на туризма  в 
община Велико Търново и План за 
действие 

2016-2017 Прогнозируемост и ясни 
приоритети; по-лесен 
достъп до средства от 
ЕС; 

 

  Развитие на разработения набор от 
туристически маршрути с различна 
тематична насоченост чрез ТА 
„Царевград Търнов” ЕООД 

2016 – 
2019 

Създаване на условия за 
икономическа активност 
в по-малките населени 
места; интегриран 
туристически продукт; 

 

 Разработване на 
съвременни програми за 
интерпретация и 
анимация на новите 
туристически атракции 
 

Разширяване  на "Мултимедиен 
посетителски  център" Царевград 
Търнов"–II-ри етап 

2017-2018 Повишена атрактивност 
на туристическото 
предлагане; изградена 
уникална туристическа 
атракция; 

Оперативна 
програма 
„Региони в 
растеж“ 2014-
2020 

 Повишаване 
достъпността до 
туристически обекти и 
привлекателността на 
дестинацията 

Изграждане на туристическа 
информационна инфраструктура 
/указателни табели и табла/ 

2017-2019 Повишена достъпност на 
туристическата 
дестинация; естетизация 
на средата; повишено 
качество на 
предлагането; 

Инвестиционна 
програма по 
ОПРР2014-2020 

  Изготвяне на експертна оценка на 
състоянието на пътищата до всички 
манастири в общината и приоритетно 

2016-2019 Осигуряване на 
съвременен достъп; 
увеличен туристопоток; 

Държавен 
бюджет/общинс
ки 
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осигуряване на средства за всички 
маршрути, предоставящи достъп до 
туристически обекти и 
забележителности. 

възможност за въвеждане 
на такси за посещение, 
които да бъдат 
реинвестирани в 
поддръжка на обектите. 

бюджет/еврофи
нансиране 

 Повишаване качеството 
на туристическото 
предлагане 

Разработване и внедряване на 
регионална марка (брандинг) 

2018 Разпознаваемост и 
идентификация на 
дестинацията 

ОПРР2014-2020 

  Разширяване експертния състав на 
комисиите за категоризация на 
туристически обекти, чрез привличане на 
НПО и браншови организации 

2016- 2019 Независим контрол; 
съответствие на ЗТ; 

 

 Реклама и маркетинг 
на туристическата 
дестинация 

Представяне на общината чрез рекламни 
материали в големите възли за 
пътниески транспорт – летищата, 
гарите и автогарите на големите градове, 
както и в големите съсредоточия на 
туристически интерес – зимните и 
морските курорти, историческите 
центрове на големите градове; 

2016 -2019 Възможност за 
популяризиране пред 
целеви публии; 

Оперативна 
програма 
„Региони в 
растеж” 2014 - 
2020 

  Участие на общината и подкрепа 
участието на икономически субекти в 
сферата на туризма в изложения в и 
извън България; 

2016-2019 Разширяване 
възможностите на 
местния бизнес за 
привличане интерес към 
региона; 
Участие в: Панаир на 
туризма и свободното 
време, „Ваканция и СПА 
експо”, регионални 
контактни борси и др. 
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  Участие на общината и на икономически 
субекти в сферата на туризма в 
изложения в чужбина; 

2016- 2019 Разширяване 
възможностите на 
местния бизнес за 
привличане интерес към 
региона; 
Участие в 
специализирани 
изложения в Букурещ, 
Лондон, Берлин, Хага и 
др. 

 

  Организиране на изложението „Културен 
туризъм” и  
популяризирането му, чрез привличане 
на по-широк кръг чуждестранни 
изложители и запазване правата. 
Превръщане на изложението в 
туристическа борса за културен туризъм, 
за постигане не само рекламен, но и на 
икономически ефект 

2016-2019 Разширяване 
възможностите на 
местния бизнес за 
привличане интерес към 
региона; изграждане на 
трайни партньорства 
итърговски контакти; 

Министерство 
на туризма/ 
Общински 
бюджет/ 
Туристически 
данък 

Прилагане   на   
стратегия   за   
стабилизиране   и   
повишаване   на 
конкурентоспособн
остта на малките 
населени места в 
общината и 
разнообразяване на 
селската 
икономика 

 Регламентиране на места в селищата за 
продажба на продукти местно 
производство. 
 

2016-2019 Възможност освен за 
популяризиране на 
населените места, но и за 
реализирането на 
продукция на дребно;  

 

 Стимулирае 
консумацията на местни 
селскостопански 

Предприемане на стъпки за постигане на 
споразумение с големите хранителни 
вериги за организиране на специални 

2016-2019 Преференциален 
достъп до пазар за 
местни производители. 
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прдукти сектори за продажба на продукция на 
местни производители 

  В партньорство с местната структура на 
БХРА приоритетно предлагане на местни 
продукти в туристическите обекти в 
региона 

2016-2019 Разширен достъп до 
реален пазар за местни 
производители от малки 
населени места; 

 

Оптимизация на 
административна
та тежест за 
бизнеса и 
гражданите 

Система за данъчни 
облекчения, 
оптимизиране на 
данъците и оптимизиране 
на таксите за активните 
стопански субекти; 

Оценка на съществуващите практики за 
администриране на туристически данък. 

2016-2019 Избор на най-адекватна 
за структурата на 
местата икономика 
методика 

 

  Разработване и прилагане на съвременна 
методика за определяне на такса смет 
на база генерирани отпадъци. 

2018 Справедливо 
разпределение на 
данъчната тежест 

 

  Прилаганена единните стандарти за 
работа на администрацията и за 
качествено обслужване на гражданите и 
бизнеса. 

2016-2019 Ефективнаобщинска 
администрация; по-
висока удовлетвореност 
на гражданите и бизнеса; 

 

 Разработване и прилагане 
на система от мерки за 
ограничаване на 
корупционните практики 

Продължаване въвеждането на 
механизми за дистанционно обслужване 
на гражданите 

2016-2019 Внедрена система за 
обслужване „едно гише” 

 

  Предлагане на максимално широк набор 
от административни услуги по 
електронен път – развитие на Е-община 

2016- 2019 Ефективност на 
административноо 
обслужване; 
ограничаване на 
възможностите за 
корупционен натиск; 
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Публичност и 
прозрачност в 
дейността на 
общинската 
администрация 

Разширяване на 
механизмите за 
граждански контрол 

Организиране на широки публични 
обсъждания преди вземане на значими за 
общината решения 

2016-2019 Публичност и 
прозрачност на 
административните 
процеси; 

 

  Създаване на Консултативни съвети по 
основни секторни политики за 
развитието на общината: КС по спорт и 
младежки дейности, КС по туризъм и 
др 

2016-2019 Ефективно изпълнение 
на плановете и 
програмите за 
управление и развитие, 
ясни резултати и 
ефективни решения. 
Прогнозируемост, 
необходима за 
развитието на 
икономически дейности с 
траен ефект. 

 

Ефективно 
управление 
нафинансовите 
и материалните 
ресурси 

В условия на 
икономическа и 
финансова криза за 
общинските бюджети 
разумната политика по 
отношения на 
бюджетната стабилност 
на общината, трябва да се 
запази, като се съчетае с 
едно по- активно 
управление на 
общинските финанси,  

Предоставяне на публични услуги в 
номенклатура, обем и качество 
съответстващи на потребностите при 
оптимално вложен финансов ресурс; 
 

2016- 2019 Ефективно използване на 
публичните средства; 
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  Актуализиран анализ на обектите 
общинска собственост 

2016-2019 Осигуряване  на  терени  
за  изграждане  на  нви  
технологични  
предприятия  и 
привличане на  чужди 
инвестиции 

 

  Развитие  на система за управление на 
общинската недвижима собственост чрез 
публичен регистър. 
 

2016-2019 Оптимизиране на 
разходите за поддръжка 
на публична собственост; 
прозрачност при 
разпореждане с 
общинска собственост; 

 

 Ефективно управление на 
общинските предприятия 

Преглед на състоянието на общинските 
предприятия и дружества и разработване 
на дългосрочни бизнес-програми. 

2016-2019 Прецизиране функциите 
и дейносттана 
общинските предприятия 

 

  Анализ и оценка на възможностите за 
ефективно икономическо 
функциониране.  

2016-2019 Условие за ефективни 
управленски решения, 
относно броя на 
общинските 
предприятия, създаване 
или сливане. 

 

  Активно прилагане на съвременни 
подходи  за ефективно управление на 
общинските предприятия и дружества за 
предоставяне на публични услуги. 
(разпоредбите на ЗОП) 

2016-2019 Ефективно разходване на 
публични средства и 
оптимизиране на 
разходите; съответствие 
на Закона за финансово 
управление и контрол в 
публичния сектор; 

 

  Контрол по прилагането на системите за 
финансово управление и контрол в 
общинските предприятия. 

2016-2019 Оптимизиране на 
публичните разходи 

 

Развитие на Прозрачност при Своевременно планиране и широка 2016– 2019 План за възлагане на  
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формите на 
публично-частно 
партньорство за 
оптимизиране на 
административни
те процеси 

възагане на общинските 
дейности 

публичност при възлагане на дейности, 
финансирани с публични средства 

обществени поръчки, в 
съответствие със ЗОП; 

  Осигуряване на независим контрол по 
прилаганепо на ЗОП 

2016- 2019  Включване на външни 
експерти в комисиите за 
избор на изпълнители; 
присъствие на медии 
съгласно ЗОП; 

 

  “Освобождаване” на общината, от 
функции, които няма капацитет да 
поддържа и отдаването им на 
подизпълнители при ясна и конкурентна 
конкурсна процедура. 

2016-2019 Оптимизиране на 
администрацията и 
ефективно разходване 
напублични средства; 
разширени форми на 
ПЧП; 

 

 
 
 
 
Приоритет 2: Достоен живот и развитие на човешкия капитал 
 
 

Мерки за 
постигане на 

пиоритетите 

Дейности за реализиане на 
мерките 

Задачи Срок Очаквани 
резултати/ефекти 

Възможен 
източникна 
финансиране 
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Развитие на 
устойчива, 
съвременна, 
пазарно 
ориентирана 
образователна 
система. 

Подобряване МТБ на 
образователните институции Доизграждане на крилото на 

ЦДГ „Здравец”, гр. В.Търново 

 
2017-2018 

 
Разкрити нови  места в 
ЦДГ; 

Общински 
бюджет/ 
еврофинансиране 

  Ремонт и реконструкция/ 
разширяване на съществуващата 
база на ОДЗ „Ален мак” 

2016-2018 Разкрити нови  места в 
ОДЗ; 

 Инвестиционна 
програма по ПО1 
на ОПРР2014-
2020 

  Ремонт и модернизация на ОДЗ 
„Пролет“ 

2016-2018 Ремонтиран покрив; 
топлоизолация и 
отопление;въведени 
мерки за енергийна 
ефективност 

Инвестиционна 
програма по ПО1 
на ОПРР2014-
2020 

  Ремонт и  модернизация на 
СОУ «Г.С.Раковски» и спортно 
училище 

2016-2018 Създадена съвременна 
среда за възпитание и 
обучение;въведени 
мерки за енергийна 
ефективност 

Инвестиционна 
програма по ПО1 
на ОПРР2014-
2020 

  Довършителни дейности в 
СОУ «Владимир Комаров» и 
СОУ «В.Благоева» 

2016-2019 Създадена съвременна 
среда за възпитание и 
обучение; 
облагородяване на 
дворното 
пространство; 
вътрешни ремонтни 
дейности 

Инвестиционна 
програма по ПО1 
на ОПРР2014-
2020 
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  Ремонт и  модернизация на ХГ 
«Св.св.Кирил и Методий» 

2019 Създадена съвременна 
среда за възпитание и 
обучение;въведени 
мерки за енергийна 
ефективност 

Инвестиционна 
програма по ПО1 
на ОПРР2014-
2020 

  Ремонт и  модернизация на  
СОУ „Емилиян Станев”, ОУ 
„П.Р.Славейков”, ОУ 
„Патриарх Евтимий”, ПМГ 
„Васил Друмев” и ОУ „Неофит 
Рилски” - град Килифарево. 

2016-2017 Въвеждане на мерки за 
енергийна 
ефективност 

НДЕФ 

  Модернизация на  ЦДГ „Соня“, 
ЦДГ „Ивайло“ 

2016-2017 Въвеждане мерки за 
енергийна 
ефективност 

Финансов 
механизъм на 
ЕИП 2009-2014 

  Ремонт и  модернизация на 
ОДЗ «Рада Войвода» 

2016-2018 Създадена съвременна 
среда за възпитание и 
обучение;въведени 
мерки за енергийна 
ефективност 

Инвестиционна 
програма по ПО1 
на ОПРР2014-
2020 

Подкрепа за 
утвърждаване на 
пазарно 
ориентирано 
професионално 
обучение 

Създаване на механизъм за 
подпомагане на сътрудничеството 
между стопанските субекти и 
образователни институции  

Задълбочено професионално 
партньорство с училища в т.ч. 
от побратимените градове. 

2016-2019 Трансфер на добри 
практики; 

ОП”Развитие на 
човешките 
ресурси”2014-
2020, ОПНОИР 
2014-2020 

 Насърчаване образователната 
активност 

Подкрепа за създаване на 
стажантски програми в местни 

2016-2019 Условия за осъзнат 
професионален избор; 

ОП”Развитие на 
човешките 
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предприятия. подкрепа на местната 
икономика; 

ресурси”2014-
2020 

  Създаване на стажантски 
програми в структурите на 
общинската администрация. 

2016-2019 Привлечени млади 
хора в неравностойно 
положение; 
интегриране; 

Оперативна 
програма “Добро 
управление“ 2014-
2020 

  Въвеждане на информационни 
и комуникационни технологии 
във всички общински училища  

 2016-2019 Съвременно ниво на 
образоателния 
процес; повишена 
привлекателност на 
училищата; 

Делегирани 
бюджети на 
училищата 

  Активизиране дейността по 
програми за социално 
включване. Пълноценна 
интеграция на децата от 
различни етнически общности, 
с фокус върху граждани от 
ромски произход и създаване 
на условия за равен достъп до 
качествено образование 

2016-2019 Максимално 
обхващане на децата в 
училище 

Оперативна 
програма 
„Развитие на 
човешките 
ресурси” –2014-
2020 

  Стимулиране на извънкласни 
форми на заетост. 

2016-2019 Подпомагане 
образвателния 
процес; насърчаване 
образователната 
активност; създаване 
на привлекателна 
училищна среда; 

Оперативна 
програма 
„Развитие на 
човешките 
ресурси” –2014-
2020; ОПНОИР 
2014-2020 
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 Извънучилищни форми на заетост Насърчаване на  младежки 
дейности, инициирани от 
самите млади хора.  

2016-2019 Развита ефективна 
младежка активност; 
корекционни действия 
в общинските 
политики на база 
реалните младежки 
потребности; 

Програми на ЕС 

 Подпомагане дейността на 
спортните организации в посока 
развитие на детско - юношеския 
спорт,  оглед увеличаване броя на 
спортуващите деца и юноши  и 
участие в програми. 

Организиране и провеждане на 
Ученически игри, като част от 
националния спортен календар 
на МОН и ММС.  

2016-2019 Развита младежка 
спортна активност 

Общински 
бюджет/Делегира
ни бюджети на 
училищата 

  Подпомагане провеждането на 
спортни прояви в и между 
училищата на територията на 
община Велико Търново;  

2016-2019 Развита младежка 
спортна активност 

Общински 
бюджет/Делегира
ни бюджети на 
училищата 

 Подпомагане организирането на 
спортни прояви в детските 
заведения на територията на 
община Велико Търново съвместно 
с РЗИ и Дирекция «ОМДС». 
 

Включване на деца със СОП в 
програми за здравно 
образование и спортни 
дейности;   

2016-2019 Развита физическа 
култура у децата със 
СОП 

Общински 
бюджет/Делегира
ни бюджети на 
училищата 

 Включване в национални 
инициативи за популяризиране 
активния спорт сред подрастващи и 
младежи 

Съвместни инициативи с БОК, 
ММС и други публични 
структури, инициирани във 
връзка с летните Олимпийски 
игри 

016 Развита младежка 
спортна активност 

Партньорско 
съфинансиране/ 
Държавен бюджет 

Грижа и 
отговорност за 
общественото 
здраве 

Подобряване материално-
техническата база на Детските 
ясли, Детска млечна кухня и 
Здравните кабинети в детските 

Извършване на външни и 
вътрешни ремонтни 
дейности,адаптиране на детски 
площадки за игра на Детските 

2016-2019 Повишено качество на 
предлаганите услуги; 

общински 
бюджет/държавен 
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заведения и училища в Община 
Велико Търново. 

ясли и обновяване на 
оборудване и обзавеждане на 
здравните кабинети в детските 
заведения и училищата в 
Община Велико Търново. 

бюджет 

  Строително–ремонтни 
дейности и подмяна на ВиК 
инсталация в Детска ясла 
„Слънце” гр. Велико Търново 

2016-2017 Осигурена съвременна 
среда за предоставяне 
на качествени услуги и 
възпитание 

Общински 
бюджет/държавен 
бюджет 

  Ефективно функциониране на 
детско и училищно 
здравеопазване. 

2016-2019 Своевременно и 
качествено здравно 
обслужване на децата 
и учениците в детски 
ясли, детски градини и 
училища и ДМК. 

 

 Подготовка и обучение на здравни 
кадри за системата на 
здравеопазване и социалните 
услуги в Община Велико Търново. 

Разширяване  дейността на 
ФИЛИАЛ НА МЕДИЦИНСКИ 
УНИВЕРСИТЕТ „Проф. 
Параскев Стоянов” – ВАРНА 
във Велико Търново 

2016-2019 Съвременно ниво на 
образователния 
процес; кариерно 
развитие 

държавен бюджет 

 Съвременно психиатрично 
обслужване на хора с остри и 
хронични психични заболявания. 

Реализиране на субституираща 
метадонова терапия в “Център 
за психично здраве – Велико 
Търново”ЕООД 

2016-2019 Осигурена здравна 
профилактика 

Държавен бюджет 

  Реализиране на дневни 
психорехабилитационни 
програми в “Център за 
психично здраве” – Велико 
Търново”ЕООД 

2016-2019 Осигурени качествени 
здравни услуги и 
профилактика; 

Държавен бюджет 
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 Утвърждаване на модела „Здравен 
медиатор“, като работещ модел на 
ниво Община. 

Назначаване на „Здравен 
медиатор” в Община Велико 
Търново с цел посредничество 
в процеса на осигуряване на 
достъп до здравни и социални 
услуги на представители на 
уязвими групи. 

2016-2019 Осигурен достъп до 
здравни и социални 
услуги 

държавен бюджет 

 Насърчаване на раждаемостта чрез 
определяне на конкретни мерки  

Подпомагане на семейства и 
двойки, живеещи на семейни 
начала с репродуктивни 
проблеми, чрез реализиране на 
Общинска програма за 
асистирана репродукция на 
Община Велико Търново. 

2016-2019 Подпомогнати  
семейства и двойки, 
живеещи на семейни 
начала 

Общински 
бюджет 

Ефективно 
управление на 
общинската 
Стратегия за 
развитие на 
социални услуги 

Общински стратегии и програми в 
системата на здравеопазването. 

Реализиране на заложените 
цели в Програма СИНДИ за 
профилактика на хроничните 
неинфекциозни болести 
(ХНБ)– детска компонента 
„Здрави деца в здрави 
семейства”. 

2016-2019 Ефективно управление 
на социалните и 
здравни услуги 

Общински 
бюджет/държавен 
бюджет 

  Реализиране на заложените 
цели в Стратегията за 
подобряване на психичното 
здраве на община Велико 
Търново (2013 – 2016 г.) 

2016-2019 Ефективно управление 
на социалните и 
здравни услуги 

Общински 
бюджет/държавен 
бюджет/ 
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  Реализиране на Програмата за 
превенция на наркоманиите в 
Община Велико Търново 2013 
– 2016 г. 

 

2016-2019 Ефективно управление 
на социалните и 
здравни услуги 

Общински 
бюджет/държавен 
бюджет/еврофина
нсиране 

  Реализиране на „Програма за 
превенция и контрол на 
ХИВ/СПИН и СПИ” 

2016-2019 Ефективно управление 
на социалните и 
здравни услуги 

Общински 
бюджет/държавен 
бюджет 

 Програми за осигуряване на 
качествена и навременна 
профилактика на подрастващите и 
учащите в община Велико 
Търново. 

Реализиране на „Оздравителна 
програма за ограничаване на 
усложненията като хипертония 
и диабет, поради затлъстяване 
сред учениците  в Община 
Велико Търново”. 

2016-2019 Ефективно управление 
на социалните и 
здравни услуги 

Общински 
бюджет 

  Реализиране на „Оздравителна 
програма за ограничаване на 
наднорменото тегло, 
затлъстяването, гръбначните 
изкривявания и неправилните 
стойки сред децата и учениците 
от Община Велико Търново” 

2016-2019 Ефективно управление 
на социалните и 
здравни услуги 

Общински 
бюджет 

  Кампании за отбелязване нa 
Световни и Международни 
дни, съобразно Здравния 
календар.  

2016-2019 Ефективно управление 
на социалните и 
здравни услуги 

Общински 
бюджет 

Ефективно 
управление на 
социалните 

Общински стратегии, програми и 
планове в сферата на социалните 
дейности. 

Изготвяне и реализиране  на  
Стратегия за развитие на 
социалните услуги в Община 

2016-2019 
 
 

Ефективно управление 
на социалните и 
здравни услуги 

Общински 
бюджет/държавен 
бюджет/еврофина
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услуги  Велико Търново 2016-2020 г. и 
Годишни планове към нея. 

 

Реализиране на Програма за 
детето. 

 

Изпълнение на План за действие 
за осигуряване на равни 
възможности на хората с 
увреждания 

 

Изпълнение на План за действие 
на Община Велико Търново за 
интегриране на българските  
граждани от ромски произход и 
други граждани в уязвимо 
социално положение, живеещи в 
сходна на ромите ситуация  към 
Общински план 2014-2020  г. 

 
 
 
 
 
ежегодно 
 
 
 
ежегодно 
 
 
 
 
 
ежегодно 

нсиране 

  Реализиране на Проект 
„Приеми ме 2015“, бюджетна 
линия BG05М9ОР001-2.003, в 
партньорство с Агенция за 
социално подпомагане, в 
изпълнение на подписано 
Споразумение за партньорство 
BG 03-ПС01-32 от 11.12.2015 г.  

2016-2018 Ефективно управление 
и качествено 
предоставяне  на 
социалните и здравни 
услуги 

Оперативна 
програма „Развитие 
на човешките 
ресурси“ 2014-2020 
г.  

  Реализиране на Проект 
«Общностин център за деца и 
родители «ЦАРЕВГРАД» по 
Процедура за директно 

2016-2018 Ефективно управление 
и качествено 
предоставяне  на 
социалните и здравни 

Оперативна 
програма „Развитие 
на човешките 
ресурси“ 2014-2020 
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предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ по схема: 
BG05M9OP001-2.004 „Услуги за 
ранно детско развитие“  

услуги г.  

  Реализиране на Проект 
„Подкрепа за независим живот“ 
за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ по проект 
„Подкрепа за независим живот“, 
процедура BG05M9OP001-2.002 
„Независим живот“,  

2016-2018 Ефективно управление 
и качествено 
предоставяне  на 
социалните и здравни 
услуги 

Оперативна 
програма „Развитие 
на човешките 
ресурси“ 2014-2020 
г. 

  Реализиране на проект „Нови 
възможности за грижа” по 
Процедура за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ 
2014BG05M9OP001-2.2015.001 
“Нови алтернативи” чрез 
предоставяне на услугата „Личен 
асистент“ 

2016 Условия за социално 
включване и 
адаптация; заетост; 

Оперативна 
програма „Развитие 
на човешките 
ресурси“ 2014-2020 
г. 

  Кандидатстване по предстоящи 
схеми по Оперативна програма 
„Развитие на човешките 
ресурси” 2014- 2020 г. и други 
програми и проекти 
 
 

2016-2019 Ефективно управление 
и качествено 
предоставяне  на 
социалните и здравни 
услуги 

Оперативна 
програма 
„Развитие на 
човешките 
ресурси” 2014- 
2020 г. и други 
програми и 
проекти 

 Разкриване, закриване и промяна в 
капацитета на  социални услуги, 
съобразени с анализа на 
потребностите от социални услуги 

Намаляване на капацитета на 
Дом за деца „Пеню и Мария 
Велкови“ гр. Велико Търново  

2016-2017 Условия за социално 
включване и 
адаптация; 

Държавен бюджет 
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в общината съгласно Стратегия за 
развитие на социалните услуги в 
Община Велико Търново 2016 – 
2020 година и Годишните планове 
към нея 

Закриване на специализираната 
институция. 

  Разширяване капацитета на 
Център за настаняване от семеен 
тип за деца/младежи без 
увреждания І гр. Велико 
Търново, ул.“Цветарска” № 14, 
от 8 на 15 места. 

2016 Създадени съвременни 
условия за социална 
интеграция; 

Държавен бюджет 

  Разширяване капацитета Център 
за настаняване от семеен тип за 
деца/младежи без увреждания ІI 
гр. Велико Търново, 
ул.“Цветарска” № 14 от 8 на 15 
места. 

2016 Създадени съвременни 
условия за социална 
интеграция; 

Държавен бюджет 

  Увеличаване на капацитета на 
Център за социална 
рехабилитация и интеграция за 
деца и младежи с увреждания и 
техните семейства гр. Велико 
Търново, бул. България № 24 от 
40 на 50 места. 

2016-2019 Условия за социално 
включване и 
адаптация; 

Държавен бюджет 

  Увеличаване на капацитета на 
Център за обществена подкрепа 
за Деца и семейства гр. Велико 
Търново, бул. България № 24 от 
60 на 80 места. 

2016-2019 Условия за социално 
включване и 
адаптация; 

Държавен бюджет 

  Разкриване на Дневен център за 
деца и/или възрастни с 
увреждания в град Велико 
Търново, като продължаваща 

2016-2019 Създадени съвременни 
условия за социална 
интеграция; 
Разширяване обхвата 

ОП „Региони в 
растеж“ 2014-2020 
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социална услуга за деца с 
увреждания след навършване на 
пълнолетие към разкрития 
„Дневен център за деца с 
увреждания“ в град Велико 
Търново.  

на предоставяните 
социални услуги 

г. Приоритетна ос 4 

  Разкриване на 3 бр. Защитено 
жилище за хора с умствена 
изостаналост, всяко с капацитет 
по 10 места в гр. Велико  
Търново, зона с преобладаващ 
социален характер ж.к. 
„Чолаковци“, ж. к. „Зона В“, ж.к. 
„Бузлуджа“  

2016-2019 Създадени съвременни 
условия за социална 
интеграция; 
Разширяване обхвата 
на предоставяните 
социални услуги 

ОП „Региони в 
растеж“ 2014-2020 
г.  Приоритетна ос 
4 

  Разкриване на 3 бр.Център за 
настаняване от семеен тип за 
възрастни хора с умствена 
изостаналост, всеки с капацитет 
по 15 места в гр. Велико  
Търново, зона с преобладаващ 
социален характер ж.к. 
„Чолаковци“, ж. к. „Зона В“, ж.к. 
„Бузлуджа“  

2016-201 
9 

Създадени съвременни 
условия за социална 
интеграция; 
Разширяване обхвата 
на предоставяните 
социални услуги 

ОП „Региони в 
растеж“ 2014-2020 
г.  Приоритетна ос 
4 

  Изграждане на Кризисен център 
за бездомни и социално слаби 
лица  

2016-2019 Разширяване обхвата 
на предоставяните 
социални услуги 

ОП „Региони в 
растеж“ 2014-2020 
г.  Приоритетна ос 
1 

  Разкриване на Защитено жилище 
за хора с психични разстройства 
с капацитет  6 места в гр. Велико 
Търново ул. „Бузлуджа“ № 1 

2016-2019 Създадена съвременна 
социална среда;  
Разширяване обхвата 
на предоставяните 

ОП „Региони в 
растеж “ 2014-2020 
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социални услуги г. Приоритетна ос 4 

  Изграждане на специализирана  
институция за социални услуги 
за възрастни хора и хора с 
увреждания с капацитет 130 
места,  

2016-2019 Повишаване 
качеството на 
предоставяните 
социални услуги 

ОП „Региони в 
растеж“ 2014-2020 
г.  Приоритетна ос 
4 

  Осигуряване на помещение за 
магазин „Работилница на 
мечтите” 

2016-2019 Повишаване 
качеството на 
предоставяните 
социални услуги 

Държавен 
бюджет/еврофина
нсиране 

 Подобряване на материално-
техническата база на социалните 
услуги 

Извършване на външни и 
вътрешни ремонтни дейности, 
обновяване на оборудване и 
обзавеждане на социалните 
услуги в Община Велико 
Търново. 

2016-2019 Подобрена съвременна 
социална среда 

Общински 
бюджет/еврофина
нсиране 

  Строително – ремонтни 
дейности и нова покривна 
конструкция в Дом за 
възрастни хора с умственна 
изостаналост в село Церова 
кория, общ. Велико Търново 

2016-2017 Подобрена съвременна 
социална среда 

Общински 
бюджет/държавен 
бюджет 

  Доизграждане на отоплителна 
инсталация на Дом за стари 
хора „Венета Ботева” в гр. 
Велико Търново. 

2016-2017  Подобряване 
качеството на базата за 
предоставяне на 
социални услуги; 

Финансов 
механизъм на 
ЕИП 2009-2014 

 Активно включване на възрастни Провеждане на Песенен празник 2016-2019 Създадена съвременна Общински 
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хора в дейностите на общината „Цветница”, Общинска изложба, 
Празник на художественото 
слово, театрален преглед 
„Театрално вълшебство“, 
Коледно-Новогодишен концерт 
на Клубовете на пенсионера и 
инвалида на територията на 
общината и други инициативи. 

социална среда бюджет 

 Общински дейности в сферата на 
социалните услуги, предоставяни 
на деца/младежи и възрастни хора.  

Участие на Община Велико 
Търново в мрежата „Община – 
приятел на детето“ 

2016-2019 Предоставени 
достъпни и качествени 
услуги 

Общински 
бюджет/външно 
финансиране 

  Разширяване на дейността на 
Центровете за работа с деца и 
младежи на територията на 
Община Велико Търново 

2016-2019 Създадени съвременни 
условия за социална 
интеграция; 

Общински 
бюджет 

  Продължаване на дейността на 
Клубовете на пенсионера и 
инвалида на територията на 
Община Велико Търново. 

2016-2019 Предоставени 
достъпни услуги; 
качество на 
обслужването; 
повишен здравен 
статус; 

Общински 
бюджет 

  Разширяване дейността на 
Домашен социален патронаж гр. 
Велико Търново, база Дебелец,  
като Общински комплекс за 
хранене. Ремонтиране и 
разширяване на помещенията в 
сградата на патронажа и 
осигуряване на ново оборудване. 
Оптимизиране на работата на 
ДСП и ДМК 

2016-2019 Оптимизиране на 
работата на ДСП и 
ДМК 

Общински 
бюджет/държавен 
бюджет/еврофина
нсиране 
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  Издаване на карти за  паркиране 
на  лица с трайни увреждания на 
територията на община Велико 
Търново 

2016-2019 Достъпна среда за 
хора с увреждания 

Общински 
бюджет 

  Ежегодно организиране на 
благотворителни изложби базари 
на потребителите на социални 
услуги и приятели: „Баба Марта 
бързала – мартенички вързала“, 
„Ние можем“ и др. 

2016-2019 Социално включване Общински 
бюджет 

Създаване на 
трудова заетост 
на пазара на 
труда за 
жителите на 
Община Велико 
Търново. 

Осигуряване на трудова заетост  на 
безработни лица от община Велико 
Търново 

Реализиране на Програми и 
проекти, чрез създаване на 
заетост за безработни лица, и 
чрез подобряване качествата и 
конкурентоспособността на 
лицата, ангажирани в тях. 
 

2016-2019 Подобряване 
качествата и 
конкурентоспособност
та на лицата 
ангажирани в 
програми и проекти за 
заетост 

Държаван 
бюджет/еврофина
нсиране/общински 
бюджет 

 
 
 
 
Приоритет 3: Опазване и възстановяване на цивилизационното наследство,  създаване на благоприятна и естетична среда 
на живот 
 
 
 

Мерки за постигане 
на приоритетите 

Дейности  
за реализиране на 

мерките 

Конкретни задачи Срок Очаквани резултати / 
ефекти 

Възможен източник 
на финансиране 

Изграждане, 
реконструкция и 

Експертна оценка на 
състоянието и 

Рехабилитация и 
реконструкция на общински 

2016-2017 Подобрена техни- 
ческа инфраструктура  

Държавен 
бюджет/общински 
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поддържане на 
съвременна 
транспортна 
система и свързаната 
с нея 
инфраструктура 

разработване на 
приоритизирана 
програма за поддържане 
в добро техническо 
състояние на общинската 
пътна мрежа и развитие 
на второкласната пътна 
мрежа в общината 

път VTR1010 (/1-5/ Дебелец – 
жп гара Дебелец – В.Търново, 
кв. Чолаковци – В.Търново, 
ул. „Сан Стефано” 
/GAB3110/) от км. 0+210 до 
км. 1+581.” 

бюджет 

  
 

Рехабилитация и 
реконструкция на общински 
път – І-5 /Русе-Велико 
Търново/ Никюп-Никополис-
ад-Иструм от км. 0+000 до км. 
2+024 

2017-2019 Подобрена достъпност 
в т.ч. и до 
туристически 
атракции; 

ОП”Региони в 
растеж”2014-
2020/Държавен 
бюджет/МК 

 Поддръжка и развитие на  
уличната мрежа на 
територията на общината 

Ремонт на улици в  
населените места извън 
общинския център  

2016-2019 Нивелация и 
отводняване; нормална 
проходимост; 

Общински 
бюджет/държавен 
бюджет 

  Изграждане на улици в гр. 
Велико Търново; 
Подобряване на градската 
среда в Централна градска 
част чрез реконстркция на 
уличната мрежа и 
прилежащата инфраструктура 
 

2017-2019 Осигуряване на 
съвременен достъп; 

Инвестиционна програма 
по ПО1 на ОП”Региони в 
растеж”2014-
2020/общински бюджет 

  Реконструкция на обществени 
паркинги - паркинг на ул. 
Крайбрежна, вкл. 
реконструкция на пешеходни 
стъпала 

2016-2018 Осигуряване на 
съвременен достъп; 

Инвестиционна програма 
по ПО1 на ОП „Региони в 
растеж” 2014-2020 
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  Ремонт на стълбища и 
стълбищни подходи в 
централна градска част  

2016-2019 Осигуряване на 
съвременен достъп; 
безопасност на 
придвижване; 

Общински бюджет 

  Реконструкция на обществена 
тоалетна на ул. "Георги Сава 
Раковски" 29 

2016 -2018 Осигуряване на 
обществена 
инфраструктура 

Инвестиционна програма 
по ПО1 на ОП „Региони в 
растеж” 2014-2020 

  
Разработване на системи 
за планиране и 
управление на градския 
пътнически транспорт, 
както и транспорта в 
рамките на общината; 
 

Изготвяне на нова 
транспортно-комуникационна 
система на  град Велико 
Търново  

2017-2019 Постигане на 
съответствие с 
реалните потребности 
на жителите на 
общината; 

Инвестиционна програма 
по ПО1 на ОП „Региони в 
растеж” 2014-2020 

  Въвеждане на интегриран 
градски транспорт с 
изграждане на модерна 
информационна и 
транспортна  инфраструктура; 
закупуване на съвременен 
подвижен състав, 
разработване на генерален 
план за организация на 
движението.  

2017-2019 Съвременна 
транспортна 
инфраструктура; 

Инвестиционна програма 
по ПО1 на ОП „Региони в 
растеж” 2014-2020 

Изграждане на 
съвременна 
комуникационна 
среда 

Осигуряване на свободен 
достъп до 
комуникационни услуги 
на територията на 
общината 

Стимулиране на дейности по 
изграждане на съоръжения за 
свободен достъп до интернет 

2016-2019 Осигурен максимално 
широк свободен достъп 
до информация; 

Общински бюджет 
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  Осигуряване на съвременна 
офис техника и възможност за 
директна работа в 
комуникационната среда на 
общинската администрация за 
кметствата и кметските 
наместничества. 

2016-2019 Оптимизиране на 
процесите на 
управление и 
координация; 
ускоряване достъпа до 
административни 
услуги; 

Общински бюджет 

Изграждане, 
реконструкция и 
поддържане на 
водоснабдителната и 
канализационна 
система и свързаната 
инфраструктура 

Доизграждане,   
реконструкция   и   
модернизация   на   
канализационни   мрежи   
и съоръжения; 

Доизграждане на 
канализационната мрежа и 
изграждане на ПСОВ– гр. 
Килифарево   

2019 Подобрена 
ефективност за 
опазване на природата 
и водите; 

 

  Изграждане на 
канализационна и 
водопроводна мрежа – 
Западна промишлена зона – 
кв. Чолаковци – кв. Бузлуджа 
–кв. Бузлуджа- Зона В – 
м.Дълга лъка- улици в Стара  
градска част 

2017-2019 Подобряване 
качествата на 
питейната вода; 
подобряване 
капацитета на 
канализационната 
мрежа; опазване на 
околната среда; 
предотвратяване на 
свлачища; 
 

ОП „Околна среда” 2014-
2020 

  Изграждане на канализация в 
населени места на общината 
 

2019 Подобряване 
качествата на 
питейната вода; 
подобряване 
капацитета на 
канализационната 
мрежа; опазване на 
околната среда; 

Държавен 
бюджет/ПУДООС 
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  Реконструкция на ГПСОВ – 
гр. Велико Търново 

2017-2019 Намален обем 
непречистени води в 
канализационната 
система; екологична 
отговорност; 

ОП „Околна среда” 2014-
2020 

 Предотвратяване на 
свлачищни дейности, 
почистване и укрепване на 
речни корита. 

 

Укрепване на свлачища в 
населените места на общината 

2016-2019 Подобрена достъпност; 
повишена сигурност; 

Фонд 
„Солидарност”/държавен 
бюджет 

Прилагане на 
ефективни системи 
за управление на 
отпадъци и 
изграждане на 
инфраструктурата: 
 

Изпълнение на 
Регионалната програма за 
управление на 
отпадъците в регион 
Велико Търново 2014-
2020  

Изпълнение мерките, 
заложени в плана за действие 
на Програмата 

2016-2020 Постигане на 
екологично 
съответствие 

Общински бюджет 

 Саниране на 
нерегламентирани 
сметища и поетапното им 
ликвидиране 

Рекултивация на ТБО – 
с.Шереметя  

2016-2019 Постигане на 
екологично 
съответствие; 
ликвидиране на 
замърсител; 

Общински 
бюджет/ПУДООС 

  Стимулиране въвеждането на 
домашно компостиране в 
селските райони 

2016-2019 Постигане на 
екологично 
съответствие;  

Общински 
бюджет/ПУДООС 

  Въвеждане на система за 
разделно събиране на 
отпадъци в държавни и 
общински 
учреждения/администрации, 
училища, детски заведения и 

2016-2019 Прилагане на 
съвременни практики 
за последващо 
третиране и 
регенериране на 
отпадъците; ефективно 
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др./ прилагане на политики 
за устойчиво 
управление – зелени 
политики; 

  Изграждане на площадка за 
безвъзмездно предаване на 
разделно събрани отпадъци от 
домакинствата, в т.ч. 
едрогабаритни 

2016-2019 Отчисления по реда на 
ЗУО , ОПОС 2014-2020, 
ПУДООС 

  Изграждане на съоръжения за 
оползотворяване на 
строителните отпадъци 

2016-2019  Общински бюджет, ПЧП 

 Провеждане на 
инициативи за 
повишаване съзнанието 
на гражданите във връзка 
със стремеж към 
намаляване на общото 
количество отделени 
битови отпадъци на глава 
от населението; 

Ежегодно осъществяване на 
кампании за събиране на 
масово разпространени 
опасни 
отпадъци/батерии,електричес
ко и електронно 
оборудване,гуми и др./ - това 
го има 

2016-2019 Постигане на 
обществена 
информираност за 
ползите; 

Общински бюджет 

 Програма за намаляване 
на емисиите и достигане 
на установените норми за 
вредни вещества и 
управлението на 
качеството на 
атмосферния въздух в 
община Велико Търново 
2014-2020 

Изпълнение на мерките за 
подобряване на качеството на 
въздуха, заложени в 
Програмата 

2016-2019 Ефективно управление 
и контрол; постигане 
на правно съответствие 

Собствени средства, 
ОПОС 2014-2020, 
ПУДООС 

Развитие на зелената 
система на 
общината 

Програма за устойчиво 
управление на зелените 
зони на територията на 
общината 

Поддържане на публичен 
регистър на зелените площи, 
който да е достъпен на 
Интернет страницата на 
Общината. 

2016-2019 Разработена база данни 
на основата на GIS 
технологиите; 
ефективно управление 
и контрол; 
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  Картотекиране на дървесната 
растителност в парковете на 
Велико Търново 

2016-2020 Ефективно управление 
и контрол 

 

  Залесяване на опожарени 
терени 

2016-2019 Намаляване заплахата 
от ерозия; съхранение 
на залесени зони; 

Общински бюджет 

 Поетапно намаляване 
популацията от бездомни 
животни 

Увеличаване капацитета на 
приюта за безстопанствени 
кучета 

2016-2019 Ефективно управление 
и контрол на 
популацията 

Общински бюджет  

Създаване на 
безопасна и сигурна 
среда за живот 

Опазване на общинската 
собственост и 
сигурността на жителите 
на общината 

Надграждане резултатите по 
Програма “Полицията в 
близост до Обществото”  

2016-2019 Постигане на 
обществено съгласие и 
съдействие за 
осигуряване на 
функции на общината; 

 

  Доизграждане на система за 
видеонаблюдение на 
обществени места и обекти 
общинска собственост. 

2016-2019 Повишаване 
сигурността; ефективен 
контрол; 

Общински бюджет 

 Достъпна и безопасна 
среда 

Оценка на достъпността на 
градската и институционална 
среда на територията на 
общината: общински служби, 
здравни заведения, транспорт, 
туристически и културни 
обекти и пр. 

2016-2019 Постигане на правно 
съотвествие; 
механизъм за контрол; 
повишена достъпност; 

Общински бюджет 

  Разработване на план по 
приоритетни зони и поетапно 
изграждане на тротоари. 

2016-2019 Поетапно изграждане 
на липсващата 
тротоарна мрежа в 
областния град и 
населените места от 
общината; 

Общински 
бюджет/еврофинансиране 
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 Гарантиране нормалния 
ритъм на живот при  
бедствени и аварийни 
ситуации 

Поддържане регистър на 
техниката и съоръженията, 
които могат да бъдат 
използвани за разчистване и 
разработен механизъм за 
синхронизиране на усилията с 
бизнеса. 

2016-2019 разширени 
възможности за 
реакция при кризи; 
осигряване основни 
права на гражданите; 
постигане на условия 
за ПЧП; 

 

  Подкрепа за разширяване на 
мрежата от доброволчески 
групи в малките населени 
места. 

2016-2019 Ефективно включване 
на населението; 
гарантиране качеството 
на живот; 

 

  Подобряване състоянието на 
мрежата за 
радиоразпространение на 
общинското кабелно радио с 
оглед функциите за 
известяване на населението 
при бедствия и аварии.  

2016-2019 Оптимизиране на 
дейностите при 
бедствия и аварии; 

 

Въвеждане на 
съвременни практики 
за устойчиво 
развитие 

Разширяване на 
газоразпределителните 
мрежи  
 

Реконструкция за работа с 
природен газ на 
отоплителните инсталации в 
необхванатите общински 
обекти 

2017-2019 Ефективно управление 
на публични средства; 
социална отговорност; 

НДЕФ/държавен бюджет 

 Оптимизиране на 
разходите на 
електрическа енергия в 
обществени обекти 
общинска собственост 
чрез прилагане на мерки 
за енергийна ефективност 

Намаляване на преките 
разходи за електроенергия 
чрез  замяна на осветителите с  
енергийно ефективни 
осветители 
 

2016-2019 Прилагане на 
енергоспестяващи 
технологии; ефективно 
управление на 
публични средства; 

Общински бюджет 
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 Прилагане на МЕЕ в 
образователната мрежа 

Въвеждане на мерки за 
енергийна ефективност детска 
ясла “Слънце”, гр. Велико 
Търново 

2016-2017 Ефективно управление 
на публични средства; 

Общински бюджет 

  Въвеждане на мерки за 
енергийна ефективност в ОУ 
"П.Евтимий" -гр.В.Търново  

2016-2017 Ефективно управление 
на публични средства; 

НДЕФ 

  Въвеждане на мерки за 
енергийна ефективност в ОУ 
"П.Р.Славейков" -
гр.В.Търново 

2016-2017 Ефективно управление 
на публични средства; 

НДЕФ 

  Въвеждане на мерки за 
енергийна ефективност в ОУ 
"Н.Рилски" –гр. Килифарево 

2016-2017 Ефективно управление 
на публични средства; 

НДЕФ 

  Въвеждане на мерки за 
енергийна ефективност в 
СОУ «Г.С.Раковски» и 
спортно училище 

2016-2018 Ефективно управление 
на публични средства; 

Инвестиционна програма 
по ПО1 на ОП „Региони в 
растеж” 2014-2020 

  Въвеждане на мерки за 
енергийна ефективност в ЦДГ 
"Соня", ОДЗ «Пролет», ОДЗ 
«Ален мак», ОДЗ «Рада 
войвода» –гр. В.Търново 

2016-2018 Ефективно управление 
на публични средства; 

Инвестиционна програма 
по ПО1 на ОП „Региони в 
растеж” 2014-2020/ФМ на 
ЕИП 

  Въвеждане на мерки за 
енергийна ефективност в 
ПМГ "Васил Друмев" –гр. 
В.Търново 

2016-2017 Ефективно управление 
на публични средства; 

НДЕФ 
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  Въвеждане на мерки за 
енергийна ефективност в 
СОУ "Емилиян Станев" –гр. 
В.Търново 

2016-2017 Ефективно управление 
на публични средства; 

НДЕФ 

 Стимулиране поетапното 
въвеждане на съвременни 
устойчиви форми на 
транспорт 
 

Изграждане на зарядна 
станция за електромобили 

2019 Постигане на правно 
съответствие; 

европейско финансиране 

Урбанистично 
развитие 

Разработване и прилагане 
на средносрочни планове 
за интегрирано градско 
възстановяване и 
развитие 

Изпълнение на ИПГВР за 
територията на гр. Велико 
Търново 

2016-2019 Прозрачност и 
прогнозируемост на 
общинските дейности;  

 

 Разработване на 
концепция за развитие на 
район Старо военно 
училище 

1.Обявяване на международен 
конкурс за Концепция  за 
развитие на район Старо 
военно училище; 
2.Изработване на ПУП – ПРЗ 
и специфични правила и 
норми за територията на СВУ 
2. Регенерация на 187 дка 
терен в центъра на града,  
3. Създаване ново градско 
културно пространство за 
провеждане на различни 
международни, национални, 
регионални и местни 
културни събития. 

2018-2019 Прилагане на 
съвременни  политики 
за устойчиво развитие; 
Постигане на 
съответствие с ИПГВР 
Откриване и 
утвърждаване на нови 
културни пространства; 

Инвестиционна програма 
по ПО1 на ОП „Региони в 
растеж” 2014-
2020/общински 
бюджет/държавен 
бюджет 

Съхраняване и 
експониране на 
уникалната културна 
идентичност на 

Управление на културно-
историческото 
наследство 

Инвентаризация и 
паспортизация на обектите на 
КИН на територията на 
общината 

2016-2019 Ефективен инструмент 
за управление;  
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общината в цялото и 
многообразие 

 Паспортизиране на 
недвижимите културни 
ценности и ценните 
обществени пространства 

Изграждане на съвременна 
информационна система за 
обектите на КИН 

2016-2019 Ефективен инструмент 
за управление; 

 

 Разработване на план за 
управление на Стария 
град 

Разработване и прилагане на 
комплекс от мерки за 
управление на риска / 
регистриране на рискови 
обекти, своевременни 
предписания и предприемане 
на адекватни мерки/ 

2017 Ефективен инструмент 
за управление; 

 

  Стимулиране на 
партньорството с НПО, 
експерти и бизнеса при 
управление на КИН 

2016-2019 Ефективен орган за 
устойчиво управление 
на наследствата; 

 

 Реставрация, консервация 
и съвременно 
експониране на обекти на 
КИН 

Експониране на съхранените 
и разкрити недвижими 
ценности на хълм 
„Трапезица”; 

2016-2019 Създаден 
археологически 
резерват; туристическа 
достъпност и 
привлекателност; 

Общински бюджет 

  Реставрация и експониране 
на обект„Цар Шишманова 
баня”      
 

2016-2017 Създаден 
археологически 
резерват; туристическа 
достъпност и 
привлекателност; 

Финансов механизъм на 
Европейското 
икономическо 
пространство 

Публични зони с 
обществени функции 

Развитие на зони за отдих 
и рекреация –поддържане 
на паркове, градини, 
зелени площи 

Подобряване на бизнес 
средата в Западна 
промишлена зона 

2016-2018 Постигане на 
съответствие с ИПГВР; 

Инвестиционна програма 
по ПО1 на ОП „Региони в 
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растеж” 2014-2020 

  Премахване на незаконни 
постройки използвани за 
нерегламентирана стопанска 
дейност;  

2016-2019 Постигане на 
съответствие с ИПГВР 

Общински бюджет 

  Проектиране и изграждане на 
ул.”Крайбрежна” с 
адаптирана прилежаща 
инфраструктура за отдих 

2016-2019 Оформена нова градска 
зона за рекреация; 

Програма INTERREG 

  
Реконструкция на обществен 
паркинг на ул. Крайбрежна, 
вкл. реконструкция на 
пешеходни стъпала 

2016-2018 Оформена съвременна 
зона за отдих; 

Инвестиционна програма 
по ПО1 на ОП „Региони в 
растеж” 2014-2020 

  Реконструкция на пешеходна 
пътека между кв. Бузлуджа и 
кв.Чолаковци 

2016-2018 Подобрена достъпност Инвестиционна програма 
по ПО1 на ОП „Региони в 
растеж” 2014-2020 

  Реновиране на пешеходни 
пространства в централна 
градска част - Площад 
"Съединение" 

2016-2018 Оформена съвременна 
зона за отдих; 

Инвестиционна програма 
по ПО1 на ОП „Региони в 
растеж” 2014-2020 

  Реконструкция и 
рехабилитация на изгледните 
площадки на ул. "Стефан 
Стамболов" 

2016-2018 Оформена съвременна 
зона за отдих; 

Инвестиционна програма 
по ПО1 на ОП „Региони в 
растеж” 2014-2020 
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  Подобряване на градска среда 
в кв.Зона Б и кв.Бузлуджа 

2019 Оформена съвременна 
зона за отдих; 

Инвестиционна програма 
по ПО1 на ОП „Региони в 
растеж” 2014-2020 

  Подобряване на градската 
среда в кв.Чолаковци, 
гр.В.Търново 

2016-2018 Оформена съвременна 
зона за отдих; 

Инвестиционна програма 
по ПО1 на ОП „Региони в 
растеж” 2014-2020 

  Подновяване на уличното 
озеленяване 

2016-2019 Естетизация на средата Общински бюджет 

  Развитие на зони за отдих в 
населените места извън 
общинския център 

2016-2019 Оформена съвременна 
зона за отдих; 

Инвестиционен фонд 
„Местни инициативи” 

 Стимулиране на 
гражданите за създаване 
и опазване на общински 
озеленени площи 

Разширяване на проект 
„Моята градинка“ 

2016-2019 Оформена съвременна 
зона за 
отдих;естетизация на 
средата 

Общински бюджет 

 Ремонт и рехабилитация 
на гробищни паркове 

Рехабилитация на гробищни 
паркове в населени места 
извън общинския център 

2016-2019 Естетизация на 
средата; развитие на 
зелени площи 

Общински бюджет 

 Възстановяване на детски 
площадки;  
 

Ремонт и изграждане на 
детски площадки  в откритите 
пространства на територията 
на гр. В. Търново  

2016-2019 Създадени 
възможности за отдих 
и занимания за деца на 
открито; разширени 
възможности за 
социални контакти; 
естетизация на средата. 
Привеждане на 

Общински бюджет, ОП 
„Региони в растеж” 2014-
2020 
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площадките в 
съответствие с 
изискванията на 
Наредба №1 

  Изграждане и възстановяване 
на съществуващи детски 
площадки в населени места на 
общината 

2016-2019 Създадени 
възможности за отдих 
и занимания за деца на 
открито; разширени 
възможности за 
социални контакти; 
естетизация на средата; 

ИФ „Местни 
инициативи” 

  Подновяване и поддържане 
зоните за разхождане на 
домашни любимци 

2016-2019 Оформена съвременна 
зона и естетизирана 
среда; 

Общински бюджет  

 Разработване на 
ефективна програма за 
обновяване и изграждане 
на нови съоръжения за 
спорт  

Изграждане на спортно 
игрище и прилежаща 
инфраструктура, кв. 
"Бузлуджа" - гр. В. Търново 

2016-2019 Подобряване на МТБ за 
развитие на физическа 
активност и спорт 

ММС 

  Модернизация на стадион 
„Ивайло” гр. Велико Търново  

2016-2017 Подобряване на МТБ за 
развитие на физическа 
активност и спорт 

ММС 

  Въвеждане МЕЕ в ДКС 
«В.Левски» -В.Търново 

2017-2019 Подобряване на МТБ за 
развитие на физическа 
активност и спорт 

Програма на ЕК 

  Изграждане на тренировъчно 
футболно игрище в кв. 28 , 
УПИ ІХ с размер 105х68 м. –
ІІ етап  

2016-2018 Подобряване на МТБ за 
развитие на физическа 
активност и спорт 
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  Изграждане на централна 
отоплителна система  и 
газифициране на целия СК 
„Ивайло”,  

2016-2019 Подобряване на МТБ за 
развитие на физическа 
активност и спорт 

НДЕФ 

 
 
 
 
Приоритет 4: Утвърждаване авторитета на Община Велико Търново като европейски  културен и образователен център 
 
 

Мерки за 
постигане на 
приоритетите 

Дейности  
за реализиране на мерките 

Конкретни задачи Срок Очаквани резултати 
/ ефект 

Възможен 
източник на 
финансиране 

Развитие на 
културните 
институции в 
общината 

Осигуряване и подобряване на 
съвременна материална база за 
пълноценното функциониране 
на културните институции. 

Инвентаризация на състоянието 
на общинските културни 
институции. 

2016-2019 Управленски 
механизъм за 
планиране и 
ефективно 
управление на 
публични средства; 
условие за 
кандидатстване за 
проектно 
финансиране; 

 

  Реконструкция и обновяване на 
Музей "Възраждане и 
Учредително събрание" 

2019 Подобрена културна 
инфраструктура 

Инвестиционна 
програма по ПО1 
на ОП „Региони в 
растеж” 2014-
2020 

  Реконструкция и обновяване на 2019 Подобрена културна Инвестиционна 
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Археологически музей и 
Народна библиотека 
"П.Р.Славейков" 

инфраструктура програма по ПО1 
на ОП „Региони в 
растеж” 2014-
2020 

  Реконструкция на Народно 
читалище "Съзнание 1936" и 
внедряване на мерки за 
енергийна ефективност, 
благоустрояване и 
рехабилитация на двор и ограда 

2019 Подобрена културна 
инфраструктура 

Инвестиционна 
програма по ПО1 
на ОП „Региони в 
растеж” 2014-
2020 

  Въвеждане на мерки за 
енергийна ефективност на ХГ 
„Б.Денев”, Изложбени зали-
Велико Търново 

2017-2019 Подобрена културна 
инфраструктура 

Програма 
INTERREG  на 
ЕС 

Развитие на 
съвременни 
културни 
дейности 

Стимулиране на 
инициативността и творческите 
идеи за развитие на 
перспективни и стойностни 
културни дейности. 

Проучване и прилагане на добри 
практики за развитие на 
традиционните дейности на 
културните институции с 
пазарна ориентация. 

2016-2019 Трансфер на добри 
практики; 

 

  Откриване и утвърждаване на 
нови културни пространства - 
Изграждане и оборудване на 
военен музей, нова библиотека, 
младежки арт център, 
туристически център, музей на 
фотографията и експозиционен 
център в Старо военно училище 

2017-2019 Оформяне на нови 
културни 
пространства; 
привличане на нови 
публики; 
разширяване на 
възможностите за 
изява на творци; 

–Инвестиционна 
програма по ПО1 
на ОП „Региони в 
растеж” 2014-
2020 

  Постъпки за  възстановяване на 2019 Възстановен Проектно 
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единствения в България музей на 
архитектурата във Велико 
Търново 

уникален музеен 
обект, съответстващ 
на функциите на 
В.Търново като 
център на локус, в 
съответствие със 
Стратегията за 
развитие на 
културния туризъм 

финансиране 

  Провеждане на ежегодни 
пленери за архитекти, артисти, 
музиканти  
 

2016-2019 Ефективно 
управление на 
публични средства; 

 

  Програма за привличане на 
ученици и студенти за работа 
като доброволци в общински 
културни проекти. 

2016-2019 Популяризиране 
дейността на 
културните 
институции сред 
подрастващото 
население и 
стимулиране тяхното 
участие 

 

 Естетизация на градската среда 
съвместно с Факултета по 
изобразително изкуство на ВТУ 

Сключване на рамков договор с 
ВТУ–Факултет по 
изобразително изкуство 
 

2016-2019 Създаване на трайни 
художествени 
произведения, 
подчертаващи 
културната и 
историческа стойност 
на Велико Търново 
Устойчивост на 
културно-
историческия 
характер на Велико 
Търново като 

Общински 
бюджет 
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туристическа 
дестинация  

 Създаване на концепция за 
светлинен климат на града 

Експониране на знакови сгради, 
площади и туристически обекти 
чрез художествено осветление, 
отговарящо на съвременните 
стандарти 

2016-2019 Положително 
влияние върху 
туристопотока през 
тъмната част от 
денонощието; 
вторичен 
икономически ефект 
чрез повишаване 
качеството на 
туристическите 
услуги 

Общински 
бюджет/програм
и на ЕК 

Привличане на 
авторитетни 
национални и 
международни 
прояви във Велико 
Търново. 
Популяризиране 
на културни 
събития от 
общинската 
програма за 
култура. 

Търсене на нови форми за 
културни прояви на територията 
на общината 
Привличане на още национално 
значими културни продукти 
чрез  активизиране на 
партньорствата областта на 
културата. 

Активизиране на партньорствата 
и развитие на мениджърски 
функции в областта на 
културата. 

2016-2019 Ефективна 
административна 
структура, 
съдействаща за 
развитието на 
съвременни културни 
дейности; 

 

  Организиране на идентични 
и/или паралелни международни 
културни прояви в рамките на 
мрежи от партньорски градове в 
и извън България; 
Създаване на нови фестивални 
продукти – Рокфест, 
Международен фестивал на 

2016-2019 Изготвена програма 
за партньорство на 
разменен принцип с 
партньорските 
градове; ефективна 
пормоция на 
общината; 
обогатяване на 

Общински 
бюджет/спонсорс
тво 
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сценичните изкуства на открито 
м. май – м. октомври със 
съпътстваща програма на 
събития вкл.  разработване 
сцената в АМР „Царевец“, 
осигуряване на необходимата 
инфраструктура  

местните културни 
събития; 

  Подпомагане на читалищата 
като съвременни центрове за 
културно-информационна 
дейност по местоживеене, чрез 
обогатяване и утвърждаване на 
традиционните празници, 
развитието на любителското 
творчество, подобряването на 
библиотечното обслужване 

2016-2019 Подкрепа чрез 
конкурентен подбор; 

 

 Създаване на нов художествен 
продукт в гр.Велико Търново –
Нов спектакъл „Звук и 
светлина-II“ 

Разработване на концепция, 
техническо и технологично 
проектиране. 

2016-2019 Увеличаване 
туристопотока; 
Разширяване на 
туристическия пазар 
– вътрешен и външен 
Принос към 
националната култура 

Общински 
бюджет/програм
и на ЕК 

 Логистично и финансово 
подпомагане на културните 
институции за участието им в 
международни проекти, 
фестивали, изложби, конкурси 

Система за методическа 
подкрепа и контрол на 
резултатите от дейността на 
самодейни колективи. 

2016-2019 Изградена 
справедлива система 
за оценка и 
финансиране на 
дейността на 
самодеани колективи; 

 

 Въвеждане на програмен 
принцип за финансиране на 
дейностите, включени в 
общинския културен календар 

Статут на Културния календар 
/Културна програма/ на  Община 
Велико Търново.  

2016-2019 Статут, 
регламентиращ 
формата и начина на 
подкрепа за проявите, 

Общински 
бюджет 
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включени в 
Общинския културен 
календар. 

  Мониторинг на проявите, 
включени в календара. 

2016-2019 Ефективна система за 
контрол; ефективно 
разходване на 
публични средства; 

 

  Изпълнение на програма за 
привличане на подкрепящи 
организации и допълнителен 
финансов ресурс. 

2016-2019 Създадени условия за 
привличане на 
финансов ресурс за 
развитие на 
планираните 
дейности; ПЧП; 

 

 Ефективен маркетинг за 
културните дейности в община 
В.Търново 

Засилен маркетинг на КИН на 
Общината и обектите, които 
предоставят туристически 
достъп 

2016-2019 Повишен 
посетителски 
интерес; приходи от 
туристически 
дейности; 

 

  
 

Изпълнение маркетингови 
планове за утвърдените 
културни прояви на територията 
на общината. 

2016-2019 Повишен 
посетителски 
интерес; приходи от 
туристически 
дейности; 

 

 
 

 
 

Програмата за управление на община Велико Търново  
за периода 2015 – 2019 г.  
е разгледана на заседание на Великотърновски Общински съвет  
и приета с Решение  № ......................... 

 


